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291.800

1.

1.1 72261000-2 Servicii de asistență pentru 

software (e-Cancelarie, 

inclusiv modulul e-Petitii)

• Instalări şi configurări ale Sistemului, la solicitarea Beneficiarului şi în caz de 

accidente tehnice;

• Actualizări ale Sistemului, inclusiv instalarea versiunilor modernizate, în scopul 

ameliorării performanţelor şi uzabilităţii;

• Actualizări ale componentelor de platformă (server web, server de baze de date, server 

de aplicaţii etc.), inclusiv în scopul augmentării securităţii;

• Activităţi de suport tehnic, mentenanţă preventivă şi corectivă;

• Instalarea şi configurarea accesului utilizatorilor la Sistem;

• Ajustarea Sistemului, inclusiv revizuirea cerinţelor tehnice, la creşterea volumului de 

documente şi a numărului de utilizatori;

• Consultarea utilizatorilor şi supervizorilor în probleme ce ţin de modul de funcţionare 

şi de condiţiile de exploatare a Sistemului (prin telefon, e-mail, mesagerie, acces distant 

etc.);

• Acordarea asistenţei la administrarea bazei de date şi a clasificatoarelor/ 

nomenclatoarelor Sistemului;

• Adaptarea unor funcţionalităţi existente ale Sistemului la condiţiile de utilizare ale 

Beneficiarului.

Contract de 

valoare mică

Ianuarie 2021 45.600 Sporirea circulației 

documentelor/ 

corespondenței, cât și 

ridicarea nivelului de 

eficiență și eficacitate 

a comunicării 

Ministerului pe 

interior cât și înafara 

acesteia

1.2 72540000-2 Servicii de acces și 

actualizare a produsului 

software "Produsul 

informatic "Moldlex". Baza 

de date legislativă. Program 

de actualizare"

• Asigurarea funcționalităţii, continuităţii, disponibilităţii serviciului;

• Asigurarea publicării pe componenta centralizată a actualizărilor cu o periodicitate de 

pînă la 10 zile de la publicarea Monitorului Oficial;

• Asigurarea suportului tehnic în cazul raportării acestora;

• Înlăturarea în termeni proximi posibili, incidentele aferente serviciilor prestate din 

momentul înștiințării despre existența defecțiunilor.

Contract de 

valoare mică

Ianuarie 2021 7.200 Executarea atribuţiilor 

şi sarcinilor impuse, 

garantînd realizarea 

acestora calitativ şi în 

termen.

(autoritatea/instituția publică)

Aprobat

Tatiana TVERDUN

Procedura de 

achiziţie 

aplicabilă                             

(Se identifică în 

conformitate cu 

Legea nr.131/ 

2015 privind 

achiziţiile 

publice)

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziţie publică                            

(Se stabileşte 

perioada (luna) a 

anului în care va fi 

efectuată această 

procedură)

Design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare, mentenanţă a soluţiilor software

Nr. d/o Cod CPV

Expunerea obiectului de 

achiziţie   (Se efectuează 

descrierea succintă a obiectului 

contractelor de achiziţii publice 

(descrierea succintă a obiectului 

procedurilor de achiziţie publică) 

care urmează a fi realizate pe 

parcursul anului)

Specificațiile tehnice principale

 TOTAL GENERAL, inclusiv:

Vicepreședinte al grupului de lucru pentru achiziții

Coordonat:

Agenția de Guvernare Electronică

Plan de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pe anul 2021

Ministerul Justiției

Valoarea 

estimată fără 

TVA (lei)

Justificarea necesității 

achiziției



1.3 72212443-6 Servicii de deservire 

reglementată a Produsului 

sistem de evidența contabilă 

"Soft-Contabil-versiunea 

Buget"

• Configurarea documentelor/rapoartelor și operațiunilor existente la momentul 

implementării produsului, necesitatea cărora a apărut din cauza modificărilor în 

legislație;

• Eliminarea erorilor în funcționarea produsului cauzate de funcționarea eronată a 

echipamentului în rețea și calculatoarelor;

• Restabilirea bazei de date din copiile arhivei.

Contract de 

valoare mică

Ianuarie 2021 28.000 Automatizarea 

operațiunilor în 

evidența contabilă a 

înstituției

1.4 72250000-2 Servicii de mentenanță a 

paginii web și servicii 

conexe pentru pagina web 

oficială a Consiliului de 

mediere

• Menținerea și actualizarea CMS și modulelor aferente acestuia;

• Configurarea la solicitare a drepturilor de acces la panelul de administrare a paginilor 

web;

• Monitorizarea disponibilității paginii web în rețeaua Internet;

• Monitorizarea timpului mediu de răspuns a paginii web în rețeaua Internet;

• Asigurarea accesului la informaţia privind statistica de vizitare a paginii web;

• Asigurarea copiilor de rezervă și verificarea integrității acestora;

• Restabilirea din copii de rezervă la solicitare;

• Ajustări ale aspectului paginii web, ce nu presupun dezvoltări şi funcţionalităţi 

suplimentare;

• Acordarea asistenței consultative la gestionarea conținutului;

• Soluționarea incidentelor aferente.

Contract de 

valoare mică

Ianuarie 2021 12.000 Informarea publicului 

larg cu privire la 

activitatea Consiliului 

de mediere (publicarea 

actelor aprobate de 

Consiliul, listei 

actualizate a 

mediatorilor autorizați, 

etc.)

92.800

2.

2.1

2.2

...

3.
3.1

3.2

...

4.

4.1 30200000-1 Computer (9 unit.) Case Form Factor: SFF, CPU min. 4C /8T, min. 3.6 / 4.3GHz, 6MB cache, RAM 2x 

4GB DIMM DDR4-2400 (two 288-pin DIMM sockets), HDD 256GB SSD M.2 2242 

PCIe NVMe, Card Reader 7-in-1, Graphics Integrated, 2 x USB2.0, 6 x USB3.1 Gen 

1,1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Serial Port (RS232)

1Gb LAN (RJ-45), PSU 180 watts, autosensing, 85%, Win 10 Pro, anul producerii 2020-

2021, garanție - cel puțin 24 luni.

Contract de 

valoare mică

Aprilie 2021 90.000 Asigurarea tehnico-

materială a angajaților 

(înlocuirea 

echipamentului uzat cu 

cel nou)

4.2 30200000-1 Laptop (2 unit.) 15.6" FHD (1920x1080) Non-glare, CPU min. 4x Core, 2.1GHz - 3.7GHz,  cache 4Mb, 

8Gb (1x 8Gb) PC4-19200, 512Gb PCIE, Videocard deiscret, HDMI, Gbit Ethernet, 

802.11ac, Bluetooth, 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, HD Webcam, Win 10 Pro, 3-cell 48Wh 

Battery, Illuminated RGB Keyboard, max 2.2kg, anul producerii 2020-2021, garanție - 

cel puțin 24 luni.

Contract de 

valoare mică

Aprilie 2021 30.000 Asigurarea tehnico-

materială a angajaților 

(înlocuirea 

echipamentului uzat cu 

cel nou)

Total

Total

Livrarea, instalarea, configurarea, lansarea în regim de producție, mentenanţa echipamentelor hardware

Licențe pentru produse program, abonamente la servicii software

Total

Bunuri TIC (stații de lucru, echipamente periferice și deservirea acestora)



4.3 30200000-1 Multifuncțional (12 unit.) MFD, A4, 38ppm, DADF, Ethernet, WiFi Print speed: Single sided : Up to 38 ppm 

(A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape), Double sided : Up to 31.9 ipm (A4), Print 

Resolution: 600 x 600 dpi, Print Quality with Image Refinement Technology: Up to 

1200 x 1200 dpi, First Print Out Time: Approx: 5.5 seconds or less, Copy Speed: Single 

sided (A4): Up to 38 ppm, Double sided (A4): Up to 30.3 ipm First Copy Output Time 

(FCOT): ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less, Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or 

less, Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi, Double sided copying: 2-sided to 2-sided 

(Automatic) Reduction/Enlargement: 25-400% in 1% increments, Scan Resolution: 

Optical: Up to 600 x 600 dpi, Scan speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi), 

Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass), Paper input (Standard): 250-sheet 

cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF, Paper output: 150-sheet, Interface 

type: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, 

Wireless Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month, Duty 

cycle: Max. 80,000 pages per month, Processor Speed: 800MHz x 2, Memory: 1GB, 

Starter cartridge, anul producerii 2020-2021, garanție - cel puțin 24 luni.

Contract de 

valoare mică

Aprilie 2021 79.000 Asigurarea tehnico-

materială a angajaților 

(înlocuirea 

echipamentului uzat cu 

cel nou)

199.000

Brînza Ludmila, secretar al grupului de lucru pentru achiziții  _______________

Marchitan Silvia, șef al Direcției management instituțional     _______________

Total
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